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RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS  

 
40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuu-
den haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Tämä edellyttää 
useiden hallinnonalojen yhteistä tavoitteenasettelua ja yhteisiä toimintalinjoja. Oikeusministeriön hal-
linnonalalla erityisinä tavoitteina ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.  
 
Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon 
varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoit-
teena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen 
jälkeen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää seuraamusjärjestelmän ja seuraamusten sisältöjen kehit-
tämistä.  
 
Rikosseuraamusjärjestelmää kehitetään siirtämällä rangaistusten painopistettä laitosseuraamuksista 
vapaudessa täytäntöön pantaviin seuraamuksiin ja rangaistusten täytäntöönpanossa suljetuista laitok-
sista avolaitoksiin. Painopistealueita ovat seuraamusten sisällöllinen kehittäminen vaikuttavuuden 
näkökulmasta sekä rangaistusta suorittavia henkilöitä koskevien käytäntöjen yhdenmukaisuus. Edellä 
mainitut tavoitteet saavutetaan rikosseuraamusalan keskeisimmän strategisen kehittämishankkeen, 
toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeen (RISE-ATJ), avulla. Erityisen tärkeää on,  
että RISE–ATJ-hankkeesta aiheutuvat lainsäädäntömuutokset valmistellaan hyvissä ajoin ennen tieto-
järjestelmän käyttöönottoa. 
 
Rikosseuraamuslaitos ei pysy rahoituskehyksessään, mikäli talouden sopeuttamissuunnitelmaa vuosil-
le 2012-2016 ei toteuteta suunnitellusti. Tämä edellyttää myös sitä, että asiakas- ja vankimäärät jatka-
vat laskuaan. Taloustilanteen arvioidaan pysyvän vaikeana TTS-kauden jälkeenkin, joten talouden ja 
toiminnan yhteensovittamista jatketaan vuosikymmenen loppuun asti. Rikosseuraamuslaitoksen stra-
tegialinjausten toteuttaminen tukee rangaistusten täytäntöönpanon laadun kehittämistä ja edesauttaa 
tiukasta taloudellisesta tilanteesta selviämistä. Vuonna 2014 Rikosseuraamuslaitoksen  henkilöstö-
määrää ja toimintoja sopeutetaan kehyspäätöksen mukaisen määrärahatason edellyttämällä tavalla. 
Rangaistusten täytäntöönpanon toimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä kehittämällä lisätään vaikutta-
vuutta ja tuottavuutta sekä vähennetään manuaalisesti tehtävää rutiinityötä. Vuoden 2013 aikana val-
mistuu toimitilavisio ja sen pohjalta laadittava vuoteen 2025 saakka ulottuva toimitilasuunnitelma, 
jossa määritellään investointitarpeet. Toimitilavisio sisältää myös suunnitelman valvontatasoluokituk-
sen käyttöönoton edellyttämistä jatkotoimenpiteistä. Toimitilaverkostoa kehitetään paremmin toimin-
taa tukevaksi ja samalla toimitilakustannuksia pyritään hillitsemään.  
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Vankiluvun ei arvioida vuonna 2014 laskevan oleellisesti edellisestä vuodesta. Pitkäaikaisvankien ja 
ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Tutkintavankien määrän 
nousu taittunee. Valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön lisääminen puolestaan alen-
tavat vankilassa olevien  vankien määrää. Valvontarangaistuksessa olevien määrän arvioidaan olevan 
vuonna 2014 keskimäärin 50 tuomittua päivässä, mikä vaikuttaa alentavasti päivittäiseen vankilukuun.  
Yhdyskuntaseuraamuksien kokonaismäärän arvioidaan laskevan erityisesti liikennejuopumusten vä-
henemisen seurauksena. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen määrän arvioidaan laskevan 
nuorten seuraamusselvityksiä koskevan lainsäädännön muutoksen seurauksena.  
 
Laki valvotusta koevapaudesta tulee voimaan viimeistään 1.1.2014. Laki mahdollistaa koevapauteen 
sijoitetun valvonnan teknisillä apuvälineillä, myös ns. pantavalvonnan. Valvotun koevapauden käyttöä 
laajennetaan edelleen. Yhdyskuntaseuraamuslainsäädännön kokonaisuudistusta koskeva hallituksen 
esitys annettaneen eduskunnalle loppuvuodesta 2013, ja laki tullee voimaan aikaisintaan vuoden 2014 
lopulla.  
 
Täytäntöönpanotoimien aloittaminen on tarkoitus siirtää ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle 
1.1.2015. Oikeusministeriön työryhmän mukaan tehtävien siirto edellyttää 6-7 henkilötyövuoden (kus-
tannusvaikutus arviolta 304 000 euroa/vuosi) lisäystä Rikosseuraamuslaitoksen käyttöön. Kustannuk-
sia aiheutuu lisäksi henkilökunnan koulutuksesta ja muista uudistuksen läpivientiin liittyvistä asioista. 
Uudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön kaikille asiakkaille ja tuomituille tarkoitettu perusarviointi-
menetelmään sisältyvä asiakaskysely ja haastattelu. 
 
Rikosseuraamuslaitos osallistuu vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeeseen, jonka tavoitteena on hal-
litusohjelman mukaisesti siirtää vankien terveydenhuollon järjestämis- ja rahoittamisvastuu sosiaali- 
ja terveysministeriön hallinnonalalle.  
 
 
Toiminnan laajuus 
 

Toteuma 
2012 

TA 
2013 

Arvio 
2013 

Arvio 
2014 

Vankeja keskimäärin 3 236 3 240 3 220 3 205
Vapaudesta vankilaan tulleet 6 066 6 200 6 050 6 050
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin 3 645 3 910 3 660 3 600
Täytäntöönpantavaksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 4 590 4 840 4 600 4 600
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot (pyydetyt) 10 199 13 300 9 500 9 000
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Alustavat tulostavoitteet vuonna 2014 
 
Tuottavuus ja taloudellisuus 
 
Rikosseuraamuslaitos sopeuttaa toimintamenojaan kehysrahoituksen tasolle vuosille 2012-2016 laadi-
tun Rikosseuraamuslaitoksen talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Työprosesseja kehittä-
mällä lisätään vaikuttavuutta ja tuottavuutta sekä vähennetään manuaalisesti tehtävää rutiinityötä. Re-
sursseja kohdennetaan erityisesti valvontarangaistuksen toimeenpanoon sekä koevapauden valmiste-
luun ja valvontaan. Rikosseuraamuslaitoksen vuonna 2013 valmistuvan toimitilavision mukaisesti 
kehitetään toimitilaverkostoa, lisätään toimitilojen käytön tehokkuutta ja parannetaan energiatehok-
kuutta. 
 
Rikosseuraamuslaitoksen henkilötyövuosimäärä laskee sopeuttamistoimien ansiosta siten, että vuonna 
2014 Rikosseuraamuslaitoksen henkilötyövuosikehys on 2 762 htv. Esityksessä siirtyvän määrärahan 
osuus vuodelle 2015 laskee noin 6,3 milj. euron tasolle ollen 2,8 % toimintamenomäärärahasta.  
 
Vuodelle 2014 on suunniteltu mm. seuraavat talouden sopeuttamistoimet: 
 

- täytäntöönpanon prosesseja kehitetään ja tuottavuutta lisätään tietojärjestelmiä kehittämällä 
erityisesti RISE-ATJ –hankkeessa sekä Kieku-järjestelmän käyttöönottoa valmistelemalla ja  
valtion yhteiseen viestintäratkaisuun (VYVI) liittymällä, 

- vankiloissa otetaan käyttöön valvontatasoluokitus, 
- energiakulutusta vähennetään toteuttamalla vankiloiden energiatehokkuussuunnitelmia, 
- tilankäyttöä tehostetaan, yhdyskuntaseuraamustoimistoissa otetaan käyttöön toimitilakonsepti, 
- talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja kevennetään, 
- työtoiminnan kustannusvastaavuutta parannetaan ja 
- henkilökunnalle vuokrattujen asuntojen määrää vähennetään ja niiden vuokria korotetaan vä-

hintään luontoisetujen laskentaperusteista annetun päätöksen mukaisiksi.  
 
Sopeuttamissuunnitelmaa päivitetään vuoden 2013 aikana.



  4(9) 
 

   
 
 

 
   

     

     

 

 

 
Tuottavuus ja taloudellisuus Toteuma 

2012 
TA 

2013 
Arvio 
2013 

Tavoite 
2014 

 
Vangit keskimäärin päivässä/htv 

1,36 1,43 1,33 1,35

Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa  
keskimäärin päivässä/htv 

13,2 15,5 13,1 13,1

Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot  
vuodessa/htv 

284 368 270 260

Toimintamenot vuodessa/vanki (netto) 60 843 61 557 61 659 62 254
Toimintamenot vuodessa/yhdyskuntaseuraamus (netto) 4 934 5 082 5 023 5 058

 
 
Tuotokset ja laadunhallinta 
 
Yhdyskuntaseuraamusten käytön edellytyksiä vahvistetaan ja toimeenpanon sisältöjä kehitetään. Ta-
voitteena on vähentää vapautumista suoraan suljetusta laitoksesta sekä lisätä verkostoyhteistyötä. Sa-
malla huolehditaan, että vapauttaminen tapahtuu turvallisesti. Suunnitelmallista ja asteittaista vapaut-
tamista lisätään mm. valvotun koevapauden valvontaa tehostamalla ja käyttöä laajentamalla. Vuonna 
2014 valvotussa koevapaudessa on päivittäin keskimäärin 190 vankia.  
 
Rangaistusten täytäntöönpanon toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmä –hankkeen yhteydessä 
kehitetään laajasti eri toimintoja.  
 
Rikosseuraamuslaitos määrittelee vankiloille luokat valvontatason mukaan. 
 
 
Tuotokset ja laadunhallinta Toteuma 

2012 
TA 

2013 
Arvio 
2013 

Tavoite 
2014 

Vankeusvankien toimintoihin osallistuminen,  
% päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta (sis. 
sakkovangit) 

63 62 62 62

Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet,  
% päättyneistä * 

82 - 81 80

Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä * 82,8 - 83 83
Laitosten säilytysvarmuus % 99,2 99,2 99,2 99,2
Vankeusvangeista avolaitoksissa  
keskimäärin päivässä % (sis. sakkovangit) 

36 37 37 37

* Tunnusluvun suhteutus muutettu koskemaan ko. vuonna päättyneitä seuraamuksia (aiemmin suhteutettiin 
alkaneisiin). 
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Henkilöstövoimavarat 

Valvonta- ja ohjaustehtävissä toimivien työn sisällön kehittämistoimien pilotointi saatetaan loppuun. 
Saatujen tulosten perusteella työnkuvien sisältöjä monipuolistetaan ja laajennetaan. 
Työvuorosuunnittelua ja tehtävänkuvia uudistetaan siten, että työvuorotaulukot ja henkilöstösijoittelu 
reagoivat paremmin toiminnallisiin muutoksiin.  
 
Luodaan toimintamalli pitkien sairauslomien ehkäisemiseen ja varhaiseen työhön palaamiseen 
yhteistyössä työterveyshuollon ja Kevan kanssa. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että 
kehittämistoimien avulla sairauspoissaolot alenevat kohti valtion keskiarvoa, tavoitteena pidetään 12 
työpäivää/htv vuonna 2016. Sairauspoissaolojen seurantaa kehitetään ottamalla käyttöön seurantaluku 
prosenttia vuotuisesta teoreettisesta työajasta. 
 
Henkilöstövähennykset ja muutostilanteet tuovat työhyvinvointiin uusia haasteita. Käytössä oleva 
monipuolinen ja laaja työhyvinvoinnin kehittämisen keinovalikoima näyttää tuottaneen myönteisiä 
tuloksia viimeisten vuosien aikana. Tästä syystä käytettyjä kehittämistoimia jatketaan 
toimintaympäristön muutoksiin varautuen. Muutosten onnistunut toteuttaminen varmistetaan hyvällä 
johtamisella, osaamisen kehittämisellä ja henkilöstön osallistamisella. 
 
Henkilöstövoimavarat Toteuma 

2012 
TA 

2013 
Arvio 
2013 

Arvio 
2014 

Henkilöstömäärä, htv 2 832 2 823 2 799 2 762
Keski-ikä 45,0 45,5 45,1 45,2
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 13,6 14,0 13,1 12,8
Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/htv 18,5 20,0 18,0 17,7

 
 
Rikosseuraamuslaitoksen resurssit 

Rikosseuraamuslaitokselle myönnetään vuodelle 2014 valtioneuvoston 27.3.2013 kehyspäätöksen 
mukaisesti toimintamenomäärärahaa 226,9 miljoonaa euroa. Toimintamenomääräraha nousee edelli-
seen vuoteen verrattuna 453 000 eurolla (0,2 %). Tehdyn kehyspäätöksen perusteella Rikosseu-
raamuslaitos käyttää vuonna 2014 pakollisten henkilöstö-, vuokra- ja muiden menojen kattamiseen 0,8 
miljoonaa euroa edelliseltä vuodelta siirtyvää määrärahaa. Siirtyvä määräraha vuodelle 2015 on 6,3 
miljoonaa euroa (2,8 %).  
 
Verrattuna vuoden 2013 talousarvion määrärahaan vuoden 2014 toimintamenomäärärahat lisääntyvät 
kehyspäätöksessä seuraavasti: 500 000 euroa tasokorotusta toimitiloille ja tietohallinnolle, 611 000 
euroa VES-korotusta ja 700 000 euroa toimitilahankkeille. Määrärahoja puolestaan leikattiin seuraa-
vasti: yhteishankintojen lisääminen 624 000 euroa ja julkisen hallinnon atk-säästönä 734 000 euroa.  
 
Talousarvioehdotuksen 2014 perusteella Rikosseuraamuslaitoksen nettomenot ovat 227,7 miljoonaa 
euroa. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu sopeuttamissuunnitelmasta saatavia säästöjä 3,1 milj. 
euroa. Sopeuttamissuunnitelman säästöjen avulla nettomenot laskevat edelliseen vuoteen nähden 1,3 
miljoonaa euroa. 
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Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroina) 
Toimintamenomomentti 25.40.01 

TP 
2012 

TA 
2013 

Budjetoitu 
2013 

Esitys 
2014 

Bruttomenot 239 541 241 196 243 165 242 290
Bruttotulot 14 992 14 743 14 165 14 565
Nettomenot 224 549 226 453 229 000 227 725
  
Siirtyvät erät  
 - siirtyvät edelliseltä vuodelta 10 012 9 635 9 635 7 087
 - siirtyvät seuraavalle vuodelle  9 635   7 087 6 268
Siirtyvä määräraha % 4,29 0,00 3,09 2,75

 
 
Määrärahan arvioitu käyttösuunnitelma  
(1 000 €) 

Kehys 
2014 

Siirtyvät 
v. 2013 

Alustava 
käyttösuunn.

2014 
Rangaistusten täytäntöönpano 192 879   193 608  
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keha) 6 810   6 810  
Valtakunnalliset täytäntöönpanoa tukevat tehtävät 18 050   18 140  
   Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 550   2 570  
   Terveydenhuoltoyksikkö 15 500   15 570  
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 9 167    9 167  
Yhteensä 226 906  7 087 227 725  

 
 
Palkat 
 
Palkkamenot vuonna 2014 on laskettu vuoden 2012 VES–ratkaisun perusteella. Palkkamenot ovat 
132,9 miljoonaa euroa henkilötyövuosikehyksen ollessa 2 762. Rikosseuraamuslaitoksen toimintame-
noista rahoitettavan htv:n hinta on keskimäärin 48 306 euroa. 
 
Vuokrat 
 
Rikosseuraamuslaitos maksaa vuonna 2014 vuokria 50,1 miljoonaa euroa, mikä on 1,3 miljoonaa eu-
roa enemmän kuin vuoden 2013 arvio.  
 
Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenot 
(1 000 €) 

TP 
2012 

Arvio 
2013 

Esitys 
2014 

Pääomavuokrat/Senaatti 42 830  47 173  48 439  
 -josta maanvuokrat 615  677  685  
 -josta kiinteistöverot 920  905  900  
muut toimitilavuokrat 1 912  1 639  1 678  
Toimitilamenot yhteensä  44 742  48 812  50 117  
Ylläpito- ja ympäristönhoitomenot * 9 646  8 049  7 900  
Kunnossapito- ja huoltokustannukset **  2 411  2 400  1 600  

* Ylläpito- ja ympäristönhoitomenoihin on laskettu: lämmitys, sähkö, vesi, siivouspalvelut, puhdistusaineet ja tarvikkeet, 
ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut. 
** Kunnossapito- ja huoltokustannukset  sisältävät myös pienehköt uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet. 
 
Rikosseuraamuslaitos sai vuodelle 2014 kehyspäätöksessä 0,7 miljoonaa euroa korvamerkittynä toimi-
tilamenoihin. Vuokramenot kasvavat 1,3 miljoonaa euroa. Toimitilavuokrien kattamiseksi Rikosseu-
raamuslaitos käyttää vuonna 2014 siirtyvää toimintamenomäärärahaa 0,6 miljoonaa euroa.  
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Paljuselleistä luopuminen on kirjattu tavoitteeksi hallitusohjelmaan. Valtioneuvoston määrärahake-
hyspäätöksessä vuosille 2014-2017 myönnetään Rikosseuraamuslaitoksen toimitilahankkeisiin kehys-
kaudella lisärahoitusta 5,2 milj. euroa. Määrärahalla toteutetaan Mikkelin ja Helsingin vankiloiden 
peruskorjaushankkeet sekä osa Hämeenlinnan vankilan peruskorjauksesta. Perusparannuksen  jälkeen 
Hämeenlinnan vankilaan jää vielä jonkin verran paljusellejä. (LIITE 1: Rikosseuraamuslaitoksen toi-
mitilamenot). 
 
Muut toimintamenot 
 
Muihin toimintamenoihin käytetään 59,3 miljoonaa euroa vuonna 2014 (käyttösuunnitelman mukai-
sesti 59,7 miljoonaa euroa vuonna 2013).  
 
Rikosseuraamuslaitoksen muut toimintamenot ovat valtion virastojen keskimääräistä tasoa huomatta-
vasti korkeammat. Muut toimintamenot ovat 25 % käytettävissä olevista toimintamenomäärärahoista. 
Muiden toimintamenojen indeksikorotukset ovat vuosittain noin 1,2 milj. euroa. Muilla toiminta-
menoilla rahoitetaan mm. vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon sisältö ja 
vankien ylläpito.  
 
Kehyspäätöksen ylittävä rahoitusesitys: 
Rikosseuraamuslaitos esittää, että muihin toimintamenoihin myönnettäisiin talousarviossa vuodelle 
2013 indeksikorotukset kattava tasokorotus (LIITE 2). 
 
Tietohallintomenot 
 
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus (OTTK) on tehnyt vuodelle 2014 laskelman Rikosseuraamuslai-
toksen alustavaksi tietohallintobudjetiksi, joka kokonaisuudessaan on noin 6,9 miljoonaa euroa. Vuo-
teen 2013 verrattuna laskua on 151 000 euroa (-2,2  %). Laskua vakio- ja ylläpitopalveluissa on edelli-
seen vuoteen nähden -3,4 % ja kehittämispalveluissa -30,0 %, kun taas OTTK:n oman työn osuus 
nousee 28,4 %. Erityispalvelut pysyvät edellisen vuoden tasolla.  
 
Tietohallintomenot 
(1 000 euroa) 

TP 
2012 

Arvio 
2013 

Esitys 
2014 

Vakio- ja ylläpitopalvelut 5 133 5 201 5 023
Kehittämispalvelut 451 846 592
Erityispalvelut 3 9 9
OTTK:n oman työn osuus 1 151 986 1 266
Tietohallintomenot yhteensä 6 737 7 042 6 891

 
 
Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmä 
 
Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeen (RISE-ATJ) avul-
la toteutetaan, hallitaan ja ohjataan rangaistusten täytäntöönpanoprosesseja. Nykyiset järjestelmät tu-
levat elinkaarensa päähän lähivuosina. Järjestelmien vanheneminen aiheuttaa merkittävän riskin täy-
täntöönpanon luotettavuudelle ja turvallisuudelle. Hankkeella on keskeinen merkitys tuomioistuinten, 
esitutkintaviranomaisten ja yhteiskunnan tukijärjestelmien sekä Rikosseuraamuslaitoksen tekemän 
työn linkittämisessä taloudelliseksi ja vaikuttavaksi rikosseuraamusten toimeenpanotyöksi. 
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RISE-ATJ -hanke on olennaisilta osiltaan myös toimintojen ja prosessien kehittämishanke. Asiakas-
tietojärjestelmän käyttöönottoon sisältyy merkittävä tuottavuuspotentiaali. Tehdyn kustannus-
hyötyanalyysin perusteella uuden toimintamallin ja tekniikan tuomat säästöt voivat rikosseu-
raamusalalla kokonaisuutena olla jopa 3 % eli noin 70 htv (noin 3,3 milj. euroa).  
 
Vuosina 2014-2015 RISE-ATJ -hankkeessa toteutetaan järjestelmäkehitys ja toiminnallisia kokonai-
suuksia testataan testiympäristössä. RISE-ATJ -hanketta ei kyetä toteuttamaan ilman lisärahoitusta. 
RISE-ATJ -hankkeen lisärahoitus on kriittinen myös Rikosseuraamuslaitoksen sopeuttamissuunnitel-
man toteuttamiseksi.  
 
Kehyspäätöksen ylittävä rahoitusesitys: 
Rikosseuraamuslaitos esittää, että toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (RISE-ATJ) 
rahoitetaan hallinnonalojen keskeisiä tietojärjestelmä- ja tietohallintohankkeita sekä muita tuotta-
vuushankkeita varten tehdystä kehysvarauksesta. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on               
13 200 000 euroa. Rikosseuraamuslaitos esittää vuosille 2014─2016 lisämäärärahaa yhteensä 
8 900 000 euroa. Rikosseuraamuslaitoksen omarahoitusosuus on 4 300 000 euroa. Liitteenä hankkeen 
perustelumuistio (LIITE 3).   
 
 
Tuotot 
 
Rikosseuraamuslaitoksen työtoiminnan tulojen arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta noin 400 000 
eurolla ollen 14,565 miljoonaa euroa. Muut tulot pysyvät liki ennallaan.   
 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 
(1 000 euroa) 

TP 
2012 

TA 
2013 

Arvio 
2013 

Esitys 
2014 

Tuotot  
Myyntituotot 10 316  10 391  9 850  10 200  
Muut tuotot 1 046  1 180  1 000  1 050  
Tuotot yhteensä 11 362  11 571  10 850  11 250  
Erilliskustannukset  
Aineet ja tarvikkeet 6 610   6 300  6 350  
Henkilöstökustannus 2 737   2 740  2 700  
Muut erilliskustannukset 2 766   2 640  2 650  
Valmistus omaan käyttöön -1 127   -1 100  -1 100  
Erilliskustannukset yhteensä 10 986  11 200  10 580  10 600  
Osuus yhteiskustannuksista 9 875  9 155  9 350  9 500  
Kokonaiskustannukset 20 861  20 355  19 930  20 100  
Alijäämä -9 499  -8 784  -9 080  -8 850  
Kustannusvastaavuus, % 54 % 57 % 54 % 56 %

 
 
2014 talousarvio 226 906 000 
2013 talousarvio  226 453 000 
2012 tilinpäätös 224 558 000 
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74 AVOLAITOSTYÖT  
 
Määrärahasta käytetään enintään 1,7 miljoonaa euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleis-
hyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Työkohteet 
ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustan-
nuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa 
myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeel-
listen tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen. Avolaitosmäärärahalla 
kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. 
 
Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käyte-
tään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai 
opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa 
vankia kohti vuodessa.  
 
2014 talousarvio 5 400 000 
2013 talousarvio  5 400 000 
2012 tilinpäätös 6 025 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET  
 
1 Rikosseuraamuslaitoksen toimitilataulukko 
2 Esitys indeksikorotuksen huomioimisesta Rikosseuraamuslaitoksen määrärahapäätök-

sessä  
3 Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (RISE-

ATJ) 
 


